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Ruimtebesparende Spiltrap Type “Atzara”

 Deze elegante metalen spiltrap is ontworpen om 

het vloeroppervlak in kleine ruimtes te 

maximaliseren. 

 De standaard trap is geschikt voor vloerhoogtes 

van 2310 mm tot 2580 mm met 11 opstappen. 

 Extra treden zijn los te bestellen voor een 

maximale traphoogte van 3760 mm. 

 De optrede kan gesteld worden op een afstand 

van 210 mm – 235 mm. 

 De treden zijn voorzien van antislip matten. 

 Leverbaar in twee diameters: 1000 mm of 1100 

mm. 

 De Atzara is zeer geschikt voor kleine ruimtes 

of/ en een klein trapgat zoals naar een kelder of 

zolder maar houdt rekening mee dat de trap 

beperkte ruimte biedt betreft beloopbaarheid. 

 Een diameter van 1000 mm betekent een 

beloopbare ruimte van ongeveer 400 mm. 

 Mooi, universeel ontwerp; kan zowel met de 

draairichting met de klok mee als tegen de klok 

in gemonteerd worden. 

 De set wordt geleverd inclusief trapleuning, het 

afstapplateau en alle bevestigingsmaterialen. 

 Afwerking metalen delen: wit (RAL 9010), grijs 

(RAL nr. 9006) of zwart (RAL 9005) 

 Trapleuning: Ø 20 mm U-vormige balusters (zijn 

vervaardigd uit metalen buisprofiel) en zwarte 

kunststof (PVC) leuning.  

 Het trapgat dient minimaal 50 mm groter te zijn 

dan de diameter van de wenteltrap. 

 Bijv. trapdiameter Ø 1000 mm dan trapgat 

diameter Ø1050 mm of 1050 mm x 1050 mm. 

 Bijpassende balustrade is verkrijgbaar voor 

trapgat, mezzanine of vide. 

 Wij adviseren klanten, voordat tot installatie van 

de trap wordt overgegaan, de van toepassing 

zijnde bouweisen te raadplegen. 

 Er wordt een duidelijke en eenvoudig te 

begrijpen handleiding meegestuurd. 

 Bel of E-mail voor hulp bij uw ontwerp en/of 

assistentie bij de samenstelling van uw trap. 

 

Email : info@1001trappen.nl 

 

 

 
 

 Het trapgat dient minimaal 50mm groter te 

zijn dan de diameter van de wenteltrap. 

 

Optrede en Aantrede 

 De standaard trap is geschikt voor 

vloerhoogtes van 2310 mm tot 2580 mm 

met 11 opstappen (10 treden + het afstap 

plateau). 

 De optrede kan gesteld worden op een 

afstand van 210 mm – 235 mm. 

 

 

 

 
Totaal Hoogte 

 

Aantal.  
Opstap-
pen 

Aantal  
Treden 

 

2310-2580mm 
 

11 11 Standaard 

2520-2820mm 
 

12 12 +1 trede 

2730-3050mm 
 

13 13 +2 treden 

2940-3290mm 
 

14 14 +3 treden 

3150-3520mm 
 

15 15 +4 treden 

3360-3760mm 
 

16 16 +5 treden 

 


